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Z A P I S N I K  
 

20. SEJE IZVRŠNEGA ODBORA MEDOBČINSKE NOGOMETNE ZVEZE LJUBLJANA, ki je bila v 
ČETRTEK 11. 4. 2019, ob 18,30 uri, v prostorih podjetja Domovanje, Pod hribom 55, v 
Ljubljani. 
 
Navzoči člani IO:  Mag. Mravljak Gvido, Koren Rafael, Korošec Rok, Završan Tone, Zalar 
Sebastian, Rozina Grega, Majcen Boštjan, Govedarević Stevo (DNSLJ) 
 
Odsotni člani IO: Oražem Stanislav, Marinko Aleš, Novak Borut, Klinc Marko, Zidar Jože, Mitič 
Radivoje (DNTLJ), Petrič Metod 
 
Navzoči člani NO: Kreft Rado  
  
Odsotni člani NO: Dobrun Žiga, Gašperšič Robert 
 
Ostali navzoči:  
 
 
DNEVNI RED: 

 
1. Sprejem dnevnega reda 20. seje 
2. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje IO MNZ Ljubljana z dne 6. 3. 2019.  

3. Informacija o delovnem sestanku komisije za tisk zbornika ob 100 obletnici obstoja 
MNZL (vabljen Lobe Leon). 

4. Zapisnik Komisije za priznanja in odlikovanja MNZL – informacija o dobitnikih priznanj 
za 2019.  

5. Informacija o delovnem sestanku Komisije za sodniške zadeve z dne 4. 4. 2019. 

6. 52. Skupščina MNZ Ljubljana, dne 18. 4. 2019, potrditev vseh poročil in gradiv: 

- Vabilo in dnevni red, 

- Poročilo predsednika o delu MNZL, 

- Poročila komisij ter DNT Ljubljana in DNS Ljubljana o porabi sredstev dotacije. 

7. Vloga kluba NK Posavje Krško v članstvo MNZL.  

8. Sprememba Tekmovalnih propozicij MNZ Ljubljana. 

9. Sprememba 5. člena Pravilnika o povračilu stroškov v zvezi z delom. 

10. Skupščina NZS – določitev delegatov MNZLJ. 

11. Razno. 
12. Pobudne in predlogi. 
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1. Sprejem dnevnega reda 20. seje 
 
Predsednik je predlagal, da se dnevni red razširi z 11. točko in sicer Udeležitev reprezentance 
MNZ Ljubljana na turnirju Trofej Beograd sprejme:  
 
Tako predlagano razširitev dnevnega reda je predsednik podal na glasovanje:  
 
- ZA potrditev in razširitev dnevnega reda po predlogu predsednika (8 članov). 
 
 

SKLEP149: Predlog dnevnega reda je bil potrjen z osmimi (8) glasovi ZA. 

 
 

2. Pregled in potrditev zapisnika 19. seje IO MNZ Ljubljana z dne 6. 3. 2019 
 
Zapisniki so bili po Poslovniku dela IO MNZL članom posredovani po elektronski pošti. 
Predsednik je na hitro preletel in komentiral obravnavne sklepe, in ker ni bilo razprave, je 
predlagal glasovanje: 
 
- ZA potrditev zapisnika 19. redne seje z dne 6. 3. 2019 so soglasno glasovali vsi člani.  
 
 

SKLEP150: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z osmimi (8) glasovi ZA potrdili 
zapisnik 19. seje z dne 6. 3. 2019. 

 
 

3. Informacija o delovnem sestanku komisije za tisk zbornika ob 100 obletnici 
obstoja MNZL (vabljen Lobe Leon) 

 
Poročilo so člani prejeli že v gradivu, ustno poročilo pa je na seji še podal predsednik komisije 
za priznanja in odlikovanja Lobe Leon. 
 
 

4. Zapisnik Komisije za priznanja in odlikovanja MNZL – informacija o dobitnikih 
priznanj za 2019 (Lobe Leon) 

 
Predlog za podelitev priznanj za leto 2019: 
 
1. MNZ Ljubljana predlaga g. Sandija Kranjca za »Plaketo MNZL«. 
2. MNZ Ljubljana predlaga g. Matjaža Jakopiča za »Plaketo MNZL«. 
3. ŠD Borovnica, (bronasta plaketa MNZL – za 10 let delovanja), 
4. KMN Velike Lašče, (bronasta plaketa MNZL – za 10 let delovanja), 
5. NK Trebnje, (bronasta plaketa MNZL – za 10 let delovanja), 
6. NK Šmartno, (bronasta plaketa MNZL – za 40 let delovanja). 
7. ŠD Tabor 69 Vižmarje Brod, (srebrna plaketa MNZL – za 50 let delovanja), 
8. NK Litija, (srebrna plaketa MNZL – za 90 let delovanja) 
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Po krajši razpravi je sledilo glasovanje: 
 
- ZA potrditev predlogov so glasovali vsi člani. 
 
 

SKLEP151: Člani izvršnega odbora MNZ Ljubljana so z osmimi (8) glasovi ZA potrdili 
seznanitev z zapisnikom Komisije za priznanja in odlikovanja MNZL ter potrdili predlog 
dobitnikov priznanj MNZL za 2019. 

 
 

5. Informacija o delovnem sestanku Komisije za sodniške zadeve z dne 4. 4. 2019 
 
Podpredsednik Koren Rafael je podal ustno poročilo o delovnem sestanku Komisije za sodniške 
zadeve z dne 4. 4. 2019. Sprememba načina plačevanja sodniško-delegatskih stroškov iz 
klubov na MNZL je tako kompleksna, da potrebuje še kar nekaj analiz in sestankov. Trenutno 
se čaka informacija FURS. Vsekakor pa je težnja komisije, da bi se poskusno obdobje za nekaj 
klubov izvedlo že z naslednjo sezono.  
 
Člani izvršnega odbora so informacijo vzeli na znanje. 
 
 

6. 52. Skupščina MNZ Ljubljana, dne 18. 4. 2019, potrditev vseh poročil in gradiv: 
 
Dnevni red: 
 

1. Otvoritev skupščine in izvolitev organov skupščine. 
2. Podelitev odlikovanj in priznanj MNZ Ljubljana. 
3. Poročilo verifikacijske komisije. 
4. Potrditev zapisnika 51. skupščine z dne 9. 5. 2018. 
5. Poročilo predsednika o delu izvršnega odbora MNZL v letu 2018 in program dela za 2019. 
6. Poročilo Nadzornega odbora. 
7. Finančno poročilo za 2018 in finančni plan 2019. 
8. Obravnava poročil posameznih komisij ter DNS Ljubljana in DNTOZ Ljubljana o porabljenih 

sredstvih dotacije MNZ Ljubljana za leto 2018: 
- Poročilo Mladinske komisije MNZL, 
- Poročilo Komisije za ženski nogomet MNZL, 
- Poročilo Komisije za mali nogomet, 
- Poročilo DNS Ljubljana o porabljenih sredstvih dotacije, 
- Poročilo DNTOZ Ljubljana o porabljenih sredstvih dotacije. 

9.   Izredne omilitve kazni. 
10. Sprejem novih društev v članstvo MNZL. 
11. Pobude in predlogi. 

 
Glede na to, da so člani poročila prejeli že v gradivu, je predsednik bolj konkretno predstavil 
program dela za 2019. Nato pa so člani odločali o sprejemu vseh poročil na enkrat: 
 
- Poročilo predsednika o delu IO MNZL, 
- Finančno poročilo za 2018 in finančni plan za 2019, 
- Poročila komisij ter DNT Ljubljana in  
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- DNS Ljubljana o porabi sredstev dotacije 
 
 
 - ZA potrditev vseh poročil so glasovali vsi člani. 
 

SKLEP140: Člani IO MNZ Ljubljana so z osmimi (8) glasovi ZA sprejeli dnevni red za 52. redno 
skupščino MNZL in potrdili obvezna poročila.  

 
 
 

7.  Vloga NK Posavje Krško v članstvo MNZL 
 
NK Posavje Krško je vložil svojo vlogo tudi v članstvo MNZ Celje. Na skupščini ni bila dosežena 
2/3 večina za sprejem. Zato so dali prošnjo v MNZ Ljubljana, da bi lahko delovali in tekmovali. 
Sklicana je bila izredna skupščina v MNC Celje in klub so sprejeli v MNZ Celje. NK Krško je podal 
pritožbo in se čaka odločitev UE. 
 
Predsednik je mnenja, da se o vlogi danes odloča. V kolikor bo potrebno, se bo o sprejemu 
odločali na skupščini, v kolikor pa bo pritožba NK Krško zavrnjena, pa se točko o članstvu na 
naši skupščini umakne in se NK Posavje Krško pozove, da umaknejo vlogo.   
 
Sledilo je glasovanje: 
 
- ZA so glasovali vsi člani izvršnega odbora. 
 
 

SKLEP141: Člani IO MNZ Ljubljana so z osmimi (8) glasovi ZA sprejeli sklep, da je vloga NK 
Posavje Krško popolna, in da se njena prošnja za članstvo v MNZ Ljubljana uvrsti na dnevni 
red 52. skupščine MNZ Ljubljana. 

 
 

8. Sprememba Tekmovalnih propozicij MNZ Ljubljana 
 
Izvršni odbor je odločal o predlogu vodje tekmovanja, da se v Tekmovalne propozicije MNZ 
Ljubljana, pod 4. člen doda naslednji tekst: 
 
V kolikor je prvenstvo NZS že končano, tekmovanje v MNZL pa še poteka igralci, ki so v 
tekmovanju NZS igrali v zadnjem krogu, do konca prvenstva MNZL nimajo pravice igrati na 
tekmah v isti kategoriji. 
 
Sledilo je glasovanje: 
 
- ZA je glasovalo vseh 8 članov  
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SKLEP142: Člani IO MNZ Ljubljana so z osmimi (8) glasovi ZA sprejeli sklep, da se v 
Tekmovalne propozicije MNZ Ljubljana, pod 4. člen doda naslednji tekst: V kolikor je 
prvenstvo NZS že končano, tekmovanje v MNZL pa še poteka igralci, ki so v tekmovanju NZS 
igrali v zadnjem krogu, do konca prvenstva MNZL nimajo pravice igrati na tekmah v isti 
kategoriji. 

 
 
 

9. Sprememba 5. člena Pravilnika o povračilu stroškov v zvezi z delom  
 
Predsednik je članom izvršnega odbora podal predlog, da se v besedilu 5. člena Pravilnika o 
povračilu stroškov v zvezi z delom spremeni v: 
 
Delojemalcu pripada regres za letni dopust v višini zadnje objavljene povprečne bruto plače v 
Republiki Sloveniji v mesecu izplačila regresa, v skladu z določili Zakona in drugimi predpisi, ki 
urejajo to področje.   
 
Sledilo je glasovanje o predlogu: 
 
- ZA vsi člani izvršnega odbora. 
 

SKLEP143: Člani IO MNZ Ljubljana so z osmimi (8) glasovi ZA sprejeli sklep o spremembi 5. 
člena Pravilnika o povračilu stroškov v zvezi z delom. 

 
 

10. Skupščina NZS – določitev delegatov MNZLJ 
 
Redno letno zasedanje Skupščine NZS bo v četrtek, 25. aprila 2019, ob 17.30 uri v Nacionalnem 
nogometnem centru na Brdu pri Kranju. MNZ Ljubljana lahko pošlje 5 delegatov. 
 
Predlog predsednika: 
 

- Završan Tone 
- Zalar Sebastian 
- Korošec Rok 
- Majcen Boštjan 
- Koren Rafael 

 
Rezerva: Rozina Grega 
 
Sledilo je glasovanje o predlogu: 
 
- ZA so glasovali vsi člani. 
 

SKLEP144: Člani IO MNZ Ljubljana so z osmimi (8) glasovi ZA sprejeli sklep, da bodo MNZ 
Ljubljana na Skupščini NZS zastopali naslednji delegati: Završan Tone, Zalar Sebastian, 
Korošec Rok, Majcen Boštjan in Koren Rafael. 
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11. TURNIR TROFEJ BEOGRAD 
 
MNZ Ljubljana se bo tudi letos udeležila tradicionalnega turnirja »Trofej Beograda«, ki bo 
potekal med 10. in 12. majem. Predlog spremljajoče delegacije: Starič Žiga, Kreft Boštjan, 
Kranjec Sandi, Koren Rafael, Mravljak Gvido in Bečejac Radoslav. 
 
Sledilo je glasovanje: 
 
- ZA so glasovali vsi člani 
 

SKLEP145: Člani IO MNZ Ljubljana so z osmimi (8) glasovi ZA sprejeli sklep, da igralce MNZ 
Ljubljana na turnir »Trofej Beograd«, ki bo potekal od 10. – 12. maja v Beogradu, naslednji 
člani delegacije: Starič Žiga, Kreft Boštjan, Kranjec Sandi, Koren Rafael, Mravljak Gvido in 
Bečejac Radoslav. 

 
 

12. POBUDE IN PREDLOGI 
 
 

13. RAZNO 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 20.45 uri. 
 
 
 
Zapisnikarica:       Predsednik MNZ Ljubljana 
Istenič Dragica        Mag. Mravljak Gvido 
 
________________________    _________________________ 
 


